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  نبذة له ممدمة ومعاهدها وكلٌاتها النٌلٌن جامعة ربوع فً الكرٌم بالمارئ حارا اباـــــترح الجامعة إدارة ترحب   

  كانت لبنة من العمالق العلمً الصرح هذا بناء فً ومساهماتها السنٌن عبر الجامعة تطور عن موجزة تعرٌفٌة
  فٌها ٌُدرس كلٌة عشرٌن من أكثر الٌوم عددها بلغ حتى الخرطوم فرع الماهرة لجامعة كلٌات أربعة من تتكون
  األداء ترلٌة بهدف وذلن وعالمٌا اـــمحلٌ بها ترفــــــالمع والمعاصرة الحدٌثة والفنون واآلداب العلوم معظم

  من أرتاال تخرج معرفٌة صروح ٌٌدــــلتش علٌا غاٌات نحو بهما والسٌر وتجوٌدهما العلمً والبحث األكادٌمً
  نحو حثٌثة خطى فً ٌسٌر راسخة منهجٌة علمٌة لواعد على ٌرسو آمن مستمر وطن بناء على المادرة األجٌال
  .واالزدهار واالبتكار التفوق
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 فرع الماهرة جامعة تسمى كانت ولتها م1995 عام فً النٌلٌن جامعة أُسست  

 كلٌة ــ الحموق كلٌة ــ  اآلداب كلٌة : كلٌات (4) كلٌاتها عدد كان حٌث الخرطوم

 الى الخرطوم فرع الماهرة جامعة آلت م1993 عام فً . العلوم كلٌة ــ التجارة

 . السودان حكومة

 جامعة اسم علٌها فأطلمت بالجامعة له نظٌر ال اهتماما   السودان حكومة اهتمت

 (19) بلغ حتى الكلٌات عدد ازداد . المٌدانً الوالع ومواكبة للتطور ونظرا   النٌلٌن

 التمنٌة و الطبٌة التخصصات مختلف فً للبحوث مركزا   (30) و معاهد (5) و كلٌة

 مستوى على العدد هذا من ألف (15) طالبا   ألف(95) طالبها عدد أما . واإلنسانٌة

 أكادٌمٌة ومؤسسات شركات مع اتفالٌات عدة أبرمت   الجامعة .العلٌا الدراسات

   .والتنمٌة التطور ناشدة   وعالمٌة   ومحلٌة   وإللٌمٌة  



 اآلداب كلٌة

 بجامعة المذكورة كلٌات األربع ضمن األساسٌة الكلٌات إحدى وهً م1955 عام فً اآلداب كلٌة أُنشئت  

 وفً.الفلسفة ،ولسم التارٌخ لسم ، العربٌة اللغة لسم الولت ذلن فً تضم وكانت آنذان الخرطوم فرع الماهرة

 لسم إنشاء تم م1992 عام فً اآلداب، بكلٌة المذكورة األلسام فً االولى الدفعة تخرجت م1959 عام

   :التالً النحو على األخرى اإلنشاءات توالت ذلن بعد ومن المكتبات و الوثائك

 . م1994/1995 العام فً االنجلٌزٌة اللغة لسم

 . م1997/1998 العام فً النفس علم لسم

 . م1998/1999 العام فً اإلسالمٌة الدراسات لسم

 . م2001/2002 العام فً الفرنسٌة اللغة لسم

 . م2008/2009 العام فً اآلثار لسم

 -: كاآلتً الكلٌة ألسام أصبحت

 الفرنسٌة اللغة لسم          العربٌة اللغة لسم

   النفس علم لسم                 التارٌخ لسم

   السالمٌة الدراسات لسم               الجغرافٌا لسم

   االنجلٌزٌة اللغة لسم                   اآلثار لسم

 



    

   لمانونا كلٌة

 تحمل كانت حٌث الخرطوم، فرع الماهرة جامعة كلٌات من كواحدة م1955 العام فً النٌلٌن جامعة المانون كلٌة أنشئت

 بالجامعات المانون وكلٌات النٌلٌن بجامعة الكلٌات وأعرق أكبر من وتعتبر م،1993 العام حتى الحموق كلٌة إسم

 المهنً األداء وتجوٌد العدالة لواعد إرساء فً ساهموا الذٌن والباحثٌن الخرجٌن من كبٌر بعدد الكلٌة ظلت السودانٌة،

 .وغٌرها العامة والحرٌات الدستورٌة والحموق والتجارٌة المالٌة التعامالت فً المانون واحترام المانون



 التجارة كلٌة

 حتى االسم بذات واستمرت م1955 عام فً الخرطوم فرع الماهرة جامعة كلٌات كإحدى التجارة كلٌة أنشبت

 التجارة كلٌة لتصبح الكلٌة تنظٌم إعادة تم وطالبها وألسامها الكلٌة مناهج لتطور ونظرا   .م1998 العام

 كلٌتٌن إلى الكلٌة تطوٌر لٌتم م2013 العام حتى المسمى بهذا واستمرت .واالجتماعٌة االلتصادٌة والدراسات

 .واالجتماعٌة االلتصادٌة الدراسات وكلٌة التجارة كلٌة االسم تحت

 : الكلٌة ألسام

التأمٌن لسم 

األعمال إدارة لسم 

المحاسبة لسم  



 والتمانة العلوم

 الخرطوم فرع – الماهرة جامعة ) النٌلٌن جامعة أنشأت  

   فً العلوم لكلٌة كنواة م1974 عام الرٌاضٌات لسم ( آنذان

 لكلٌة الحالً الممر إنشاء تم م1991 عام وفى. المستمبل

   والفٌزٌاء والكٌمٌاء األحٌاء ألسام ٌضم والذي العلوم

 به بدأت الذي الرٌاضٌات لسم الى باإلضافة والجٌولوجٌا

 الماهرة جامعة سودنة لرار صدر م1993 عام وفى . الكلٌة

 تم م1997 ٌولٌو فى . النٌلٌن جامعة لتصبح الخرطوم فرع –

 اآلن وهى والتطبٌمٌة األساسٌة للعلوم كلٌة لتصبح الكلٌة ترفٌع

 درجة تمنح السودان فى والتمانة بالعلوم تعنى كلٌة أكبر

 تمنح كما ، سنوات خمس فً الشرف مرتبة – البكالورٌوس

 فً والدكتوراه والماجستٌر العالً والدبلوم التمنً الدبلوم

 بجامعة والتمانة العلوم كلٌة تسعى .التخصصات مختلف

 األساسٌة للعلوم متمٌزة علمٌة لاعدة تكوٌن نحو النٌلٌن

 تفً متمٌزة دراسٌة وبرامج خطط خالل من والتطبٌمٌة

 منافس خرٌج إفراز على لادرة األكادٌمٌة المعاٌٌر بمتطلبات

 العلمً البحث مجال فً التطور ومالحك العمل سوق فً

 .والتكنولوجً

   :الكلٌة ألسام

 المتجددة والطالات اللٌزر  ـــــ  اإلحٌابٌة التمنٌات و األحٌاء

   البٌبٌة العلوم   ــــــ الجزٌبٌة واألحٌاء الدلٌمة األحٌاء

  العامة الفٌزٌاء   ــــــ  والحٌوٌة الطبٌة الفٌزٌاء

   الجزٌبٌة واإلحٌاء الحٌوٌة الكٌمٌاء  ــــــ  الكٌمٌاء

  فيزاء اإللكترونيات و حوسبة الفيزياء



 الطب كلٌة

  : الكلٌة ألسام

 الجلدٌة األمراض لسم ـــ  والحنجرة واألنف األذن لسم

   الجراحة لسم  ــــــ   التشرٌح لسم

 .الشرعً الطب لسم  ــــــ  الباطنً الطب لسم

   النفسً الطب لسم

 العظام لسم 

 الحٌوٌة الكٌمٌاء لسم

 والتولٌد النساء لسم

  المجتمع الطب لسم

 .األمراض علم لسم 

 .الطفٌلٌة الدٌدان وعلم المجهرٌة األحٌاء علم لسم

   التخدٌر علم لسم

 .والعالجٌات العمالٌر علم لسم 



 الهندسة كلٌة

 األلسام الكلٌة وتشمل م1997 العام فً الهندسة كلٌة أنشبت

   :التالٌة

 .التحكم هندسة لسم

 .االتصاالت هندسة لسم

 .الحواسٌب هندسة لسم

 .الكٌمٌائٌة الهندسة لسم



 البصرٌات علوم كلٌة

 تخدم التً الصناعٌة الوسابل وكذلن لإلبصار كجهاز بالعٌن وٌهتم .. الضوء بدراسة ٌعتنً إذ .. الضوبٌة الفٌزٌاء علوم من البصرٌات علم

  . المجال هذا
  -: السودان فً لبصرٌاتا

 األول الربع فً السودان الى البصرٌات مهنة دخول بدأ

 محل بإنشاء وذلن . م1924 عام المرن هذا من

 وكان لولدنبٌرج مورٌس المستر بواسطة للنظارات

 بالمكان النظارات وتركٌب إلعداد مخصص المحل

 بشارع السودانٌة البصرٌات بمركز اآلن المعروف

 أحمد حسٌن الدكتور عاد م1948 عام وفى البرلمان

 مدٌر وأول السودان فى العٌون طب أبو) حسٌن

 المملكة من لادما   الخرطوم إلى ( العٌون لمستشفى

 وتنفٌذا   البصرٌات معهد لٌام فكرة معه حامال   المتحدة

 احمد أحمد الدكتور مع مكاتبات بعدة لام الفكرة لهذه

 المكاتبات هذه انتهت (الصحة لوزارة وكٌل أول) ذكً

 الخرطوم العٌون مستشفى ألسام من كمسم المعهد بمٌام

 لٌامه من الغرض وكان ، م1954 عام منتصف فً

 العٌن على الكشف عملٌات فى متخصص كادر توفٌر

 االنتظار فترة ألن وذلن ، الطبٌة النظارات ووصف

 األخرى للمهام نسبة لشهور تمتد النظر كشف لعملٌة

 الدكتور ٌعد وبهذا ، العٌون أخصابً بها ٌموم التً

 البصرٌات لمهنة الشرعً األب حسٌن احمد حسٌن

  . بالسودان

 الدٌن جالل / والسٌد على دمحم على / السٌد هما بطالبٌن العلم هذا دراسة بدأت

 عدد البالغ الثانٌة الدفعة ذلن وبعد م1957-1954 عام من أبوحوة الطاهر

 م1960-1957 عام من طالب عشرة بلغت والتً الثالثة ثم خمسة طالبها

 األخٌر ٌحال أن لبل . حسٌن الدكتور ٌد على تخرجت آخر الدفعة هذه وتعتبر

 الدفعة ٌده على تخرجت الذي إبراهٌم البالر الدكتور محله لٌحل المعاش الى

 لام الذي حسن المادر عبد الدكتور بعده ثم مم1964-م1961 عام من الرابعة

 البصرٌات مهنة وتطوٌر ترلٌة سبٌل فً فعالة كخطوة المناهج ومراجعة بتنمٌح

 م1966-1966 الخامسة الدفعة ٌده على وتخرجت

 ألسام الكلٌة 
  النظر مٌدان لسم  .الالصمة العدسات لسم   .الطبً التصوٌر لسم    .(النظر تصحٌح) الحول لسم   .المتدنا اإلبصار لسم



 التربٌة كلٌة

 وانتملت اآلداب بكلٌة م2000 عام فً التربٌة أنشبت

 حوالً وتبعد م2001 عام فً البجا بترٌعة ممرها الى

 بدأت ولد .الجامعة إدارة ممر جنوب مترات كٌلو ثالثٌن

 التربٌة لسما أنشا ثم بعد عن الدراسة بمسم الكلٌة

 ذلن جانب الى م2003 عام فً والدراما الرٌاضٌة

 المسم جمد ثم دفعة فٌه ولبلت الرٌاضٌات لسم أنشا

 2014 العام فً الثانٌة الدفعة بمبول أخرى مرة لٌفتتح

 .بالكلٌة الفنٌة التربٌة لسم إنشاء أجٌز كما م،2015 –

 

 لسم الدراما• 1

 لسم التربٌة الرٌاضٌة البدنٌة• 2

3 

 

 لسم الرٌاضٌات•
 



 الطبٌة المختبرات كلٌة

 .م2002 عام األولى الدفعة تخرٌج من تمكنت ولد م1997 العام فً تأسٌسها منذ تدرٌجٌة بمراحل النٌلٌن بجامعة الطبٌة المختبرات كلٌة مرت

 للطالب ٌتٌح مما (سنوات 5) دراسٌة فصول عشرة بعد خرٌجٌها لكل الشرف مرتبة مع البكالرٌوس درجة تمنح بأنها العلمً تمٌزها أصبح

 التخصصات كافة فً التدرٌسٌة الهٌبة أعضاء من متمٌزة نخبة الكلٌة تضم .الطبٌة المختبرات علوم فً المعرفة من كافً لدر على الحصول

 أولوٌات فً الخرٌجٌن إعداد النٌلٌن بجامعة الطبٌة المختبرات علوم كلٌة وضعت ولد -بالجامعة والفكرٌة العلمٌة الحٌاة إثراء فً تساهم والتً

 وأولتها والتدرٌبٌة التعلٌمٌة والبرامج المناهج بتطوٌر فمامت , المجاالت جمٌع فً الصحً المطاع ٌشهده الذي الهابل التطور لمواكبة أهدافها

 جمٌع فً التدرٌسٌة هٌبة أعضاء كل تأهٌل على وعملت العالم أنحاء جمٌع فً تطور من ٌحدث ما لتواكب المناهج بتطوٌر فمامت كبٌر اهتمام

 والبحث بالممررات وكذلن بالبحث الطبٌة المختبرات علوم فً الماجستٌر درجة الكلٌة تمنح .العلمً للبحث متطوراُ  معمال وأنشأت التخصصات

 للطالب الفرصة النٌلٌن بجامعة الطبٌة المختبرات علوم كلٌة وتتٌح .المهنً الماجستٌر درجة لنٌل برامج أعدت كما بالبحث، والدكتوراه التكمٌلً

  .المختلفة العلمٌة الدرجات لنٌل واألفارلة العرب

 الكلٌة وترتبط المهنٌة، الجمعٌات خالل من لطالبها واجتماعٌة وثمافٌة أكادٌمٌة مصاحبة نشاطات الكلٌة تنظم كما

 وورش المؤتمرات فً ألساتذتها الدابم الحضور خالل من وعالمٌا وإللٌمٌا   محلٌا األكادٌمٌة بالمعاهد لوٌا رباطا

 دور من كجزء أساتذتها من والخبراء بالخرٌجٌن والخاصة العامة بالصحة العناٌة مؤسسات ترفد وبذلن العمل،

 .المجتمع خدمة فً الكلٌة



   المعلومات وتمانة الحاسوب علوم كلٌة

 لد إنشابها فكرة وكانت . النٌلٌن جامعة كلٌات كإحدى م25/6/2002 فً المعلومات وتمانة الحاسوب علوم كلٌة أنشبت    

 فً المجال هذا فً الكبٌرة للطفرة مواكبة والمعلومات الحاسوب بمجال العالً التعلٌم وزارة اهتمام عن صادلا تعبٌرا جاءت

 النوع هذا نطاق بتوسٌع الجامعة مدٌر السٌد لوجٌهات تجسٌدا  الكلٌة هذه وتعد والتوجٌه، االهتمام من البد العالم دول جمٌع

  ذلن لكل تام وبإدران للدولة الطموحة التنموٌة الخطط احتٌاجات تلبٌة على لادرة متخصصة تمنٌة كوادر لتأهٌل التعلٌم من

 ربٌس أصدر م11/4/2002 بتارٌخ (134) رلم الوزراء مجلس لمرار وإنفاذا والتطور التنمٌة فً الدولة جهود مع وتكامال

   .الكلٌة بإنشاء لرارا   الجامعة مجلس

لة
كٌ
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س
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 علوم الحاسوب

 تمانة المعلومات 

نظم المعلومات 
 المحاسبٌة 

 نظم المعلومات االدارٌة 

نظم المعلومات المكتبات 
  

 هندسة البرمجٌات



 الصٌدلة كلٌة

 أجل من وذلن والتعلٌم الصحة مجاالت فً وخاصة المجاالت مختلف فً السودان ٌشهدها التً الشاملة والنهضة االهتمام منطلك من ـ:الكلٌة نشأة

 جامعة منظومة ضمن لتكون المختلفة بألسامها م 2006 العام فً الكلٌة افتتاح تم فمد ، للمواطن الممدمة والعالجٌة الصحٌة بالخدمات اإلرتماء

 بحٌث الصٌدلً التعلٌم فً األسالٌب إلحدث طبما   وضعه تم حٌث متمٌزا   برنامجا   ٌعد الولٌدة الصٌدلة بكلٌة المتطور الدراسً البرنامج إن . النٌلٌن

 التشخٌص فهم حٌث من العالجً الطبً الفرٌك ضمن فعال بدور المٌام علً بمدرته ، وعملٌة نظرٌه وخبرات دراسات من لدٌه بما الخرٌج ٌتمٌز

 الصٌدلة مهنة لممارسة مؤهل الكلٌة خرٌج أن كما ، لذلن الحاجة حالة فً أخرى بدابل وإٌجاد المناسبة والجرعة المناسب الدواء واختٌار الطبً

 وتطوٌره الدواء تصنٌع مجاالت وكذلن المجتمع وصٌدلٌات العامة المستشفٌات صٌدلٌات فً العمل مثل األخرى مجاالتها جمٌع وفً إشكالها بكافة

 العلمً محتواها وضع لد للكلٌة الدراسٌة الخطة تتضمنها التً الممررات وإن   .الصٌدالنٌة بالعلوم المهتمة واألكادٌمً العلمً البحث ومراكز

   ألحدث وفما   والعملً النظري

 بمرتبة بكالورٌوس علً الطالب بعدها ٌحصل المعتمدة الساعات بنظام سنوات خمس خالل تدرٌسها ٌتم الممررات وهذه العلمٌة والمناهج النظم

 : تشمل : األولً المرحلة : متتالٌن مرحلتٌن إلً الكلٌة فً الدراسة وتنمسم ، الصٌدلة فً الشرف

 خاللها وٌتم والخامسة والرابعة الثالثة السنوات تشمل : الثانٌة المرحلة . األساسٌة العلوم تدرٌس فٌها وٌتم والثانٌة األولً الدراستٌن السنتٌن

 العام فً وطالبة طالبا   21 وعددها بالكلٌة األولً للدفعة الدراسة بدأت ولد ، الصٌدلة بمهنة المتعلمة والطبٌة الصٌدلٌة التطبٌمٌة العلوم تدرٌس

 من الممبلة الدراسٌة السنوات فً الطالب من اكبر أعداد الستٌعاب الكلٌة فً والتمنٌة البشرٌة اإلمكانٌات تطوٌر ٌجري زال وما م2006 الدراسً

 . للمجتمع المتمٌزة الصٌدلٌة الخدمة تمدٌم فً المساهمة علً المادرٌن الممٌزٌن الكلٌة خرٌجً من كافٌة أعداد توفٌر أجل

  : الكلٌة ألسام

 .الصٌدالنٌات لسم

 .الطبٌة العمالٌر لسم

 .األدوٌة علم لسم

 صٌدالنٌة كٌمٌاء لسم



 واإلحصاء الرٌاضٌة العلوم تمانة كلٌة

السام 
 الكلٌة

لسم النمذجة 
والحوسبة 
 الرٌاضٌة

لسم 
 الرٌاضٌات

لسم 
اإلحصاء 
 والحوسبة

لسم اإلحصاء 
 والدٌموغرافٌا

لسم علوم 
 اإلكشواري



 األسمان وعلوم الزراعٌة التمانة كلٌة

 الماثلة التحدٌات لمواجهة النٌلٌن لجامعة العلمً االستراتٌجً الخط إطار فً 1999 عام األسمان وعلوم الزراعٌة التمانة كلٌة لٌام فكرة جاءت

 وتطوٌر الحدٌثة التمانة إستخدام على والمادر علمٌا المؤهل البشري الكادر إعداد عبر الغذابً االكتفاء لتحمٌك ومساهمة المومً المستوى على

  .المختلفة اإلنتاجٌة المراحل فً العلمٌة الوسابل

 الزراعٌة المعطٌات واستثمار لتوظٌف األولٌاء جبل منطمة فً الجارٌة التنموٌة للجهود ودفعا اتسالا الجامعة جانب من الخطوة هذه تأتً كما

 جنوب البحٌرة فً سٌما ال المنطمة بها تدخر التً السمكٌة الثروة موارد عن فضال   تنفٌذها ٌجري التً واألخرى المابمة المشروعات فً المتمثلة

  .الخرٌج وتأهٌل إعداد فً المومً البعد أهمٌة لمراعاة نسٌان دون وهذا األولٌاء جبل خزان

 إثراء جانب إلً والمٌاه األراضً استصالح مجال فً المحلٌة بالمشاكل ٌتعلك فٌما خاصة العلمً البحث ببرامج أٌضا   ٌدفع الكلٌة منهج إن كما 

 مجاالت فً والدلٌمة المباشرة التخصصات على األسبمٌات مع ألسمان وحسب التركٌز وإنماء تربٌة مجال فً اإلرشادي الوعً ونشر البحوث

  .الزراعً والتصنٌع األغذٌة وتمانة األلبان اللحوم وإنتاج الدواجن صناعة األعالف،

 التنمٌة لضاٌا لمعالجة المواجهة العلٌا الدراسات وتمدٌم المؤهلٌن ،الفنٌٌن المومٌة الحاجة لتلبٌة وسٌطة كوادر وتأهٌل تدرٌب علً الكلٌة تعمل كما

 .الدكتوراه الماجستٌر، الدبلوم، مستوٌات على المومٌة

 : الكلٌة ألسام

 االسمان علوم                          الحٌوانً اإلنتاج

   األراضً واستصالح التربة     الرٌفٌة والتنمٌة الزراعً االلتصاد

   واألعالف المراعً               والبستانٌة الحملٌة المحاصٌل

   األغذٌة تمانة                               الزراعٌة الهندسة

  عموم األسماك



 والمعادن النفط كلٌة

  .الخرطوم فرع الماهرة بجامعة العلوم بكلٌة كمسم م1992 العام فً المصرٌة البعثة بواسطة الجٌولوجٌا لسم إنشاء تم

  .م1997 - 1996 فً النٌلٌن جامعة – العلوم كلٌة – الجٌولوجٌا لمسم تخرٌج أول وكان  م1993 فً السودنة بعد المسم استمر

 إلى الجٌولوجٌا لسم تحول فمد وبذلن بالتمانة العلوم ربط فً بدورها لتطلع والتمانة العلوم كلٌة إلى م1997 العام فً سابما   العلوم كلٌة ُرفِعَت 

 المبول تم .طالب بدون الجٌوفٌزٌاء ولسم المٌاه جٌولوجٌا و المعدنٌة الثروات ، الجٌولوجٌا :هً ألسام بثالث التطبٌمٌة األرض علوم مدرسة

   م1997 العام فً التطبٌمٌة األرض علوم بمدرسة األولى الثالثة لأللسام

  .سنوات 5 فً الشرف بكالورٌوس درجة لتمنح العام البكالورٌوس درجة رفعت كما

  .م2007 – 2006 الدراسً العام فً المبول تم حٌث م2005  العام فً كانت البترول جٌولوجٌا لسم إضافة

 :التالٌة التخصصات فً الشرف بكالورٌوس لتمنح والمعادن النفط كلٌة إلى التطبٌمٌة األرض علوم مدرسة ترفٌع تم م 2009 عام وفً

 فً اطراد مع فمط طالب 14 المبول كان السودنة عند الجٌوفٌزٌاء. البترول جٌولوجٌا .المٌاه جٌولوجٌا .المعدنٌة الثروات جٌولوجٌا .الجٌولوجٌا

 الى باإلضافة استغلت لد الخاص المبول فرص كل  2006 العام منذ .م2009 -2007 الدراسً للعام طالب 180 من أكثر الى الطالب لبول

  .أخري سودانٌة جامعات من التحوٌل بغرض مستمرة طلبات

 . الخرطوم إستاد شمال ، البلدٌة شارع ، والتمانة العلوم كلٌة بمبنى والمعادن النفط كلٌة تمع

جٌولوجٌا 
 المٌاهـ

جٌولوجٌا 
الثروات 
 المعدنٌة

 الجٌوفٌزٌاء الجٌولوجٌا
جٌولوجٌا 
 البترول



 المجتمع تنمٌة كلٌة

  لسنة المجتمع تنمٌة كلٌات تأسٌس أمر إلً استنادا

 المجلس لانون من (1) المادة بأحكام م2004

 التعلٌم وزارة – المجتمع كلٌات لرعاٌة األعلى

 لٌام أمر النٌلٌن جامعة تبنت العلمً والبحث العالً

 بمسم وبدأت م2004 فبراٌر فً المرأة تنمٌة مراكز

 برنامج خالل من – المرأة لدرات تنمٌة لسم – واحد

 فً الدراسة تتم عام مدته تدرٌبً – تثمٌفً – تعلٌمً

 األندٌة فً الدارسات سكن بمرب السكنٌة األحٌاء

 الدراسة إكمال وبعد األساس ومدارس والخالوي

   .المدرات تنمٌة  شهادة الدارسة تمنح

 ممدر عدد بافتتاح تم الذي الكبٌر النجاح خالل من

 النٌلٌن جامعة إدارة توجت المجتمع تنمٌة مراكز من

 كلٌة إلً المرأة تنمٌة مراكز بتطوٌر النجاح هذا

 وعمال   . م2009 ٌولٌو فً والمجتمع المرأة تنمٌة

  لسنة النٌلٌن جامعة لانون من (أ) 16 المادة بأحكام

 مجلس توصٌة على االطالع وبعد . م1995

 ٌُصحح م2012 ماٌو 7 بتارٌخ (231) رلم العمداء

 إلً النٌلٌن بجامعة والمجتمع  المرأة تنمٌة كلٌة إسم

  . تارٌخه من اعتبارا   المجتمع تنمٌة كلٌة



   واالجتماعٌة االلتصادٌة الدراسات كلٌة

 حتى المسمى بذات استمرت و م1994 عام سودنتها تمت و م1955 العام فً الخرطوم فرع الماهرة جامعة كلٌات كإحدى التجارة كلٌة أنشئت

 االلتصادٌة الدراسات و التجارة كلٌة باسم تسمٌتها و تنظٌمها إعادة تمت ألسامها و طالبها زٌادة و الكلٌة مناهج لتطور نظرا   و م1998 عام

  :- هً ألسام ثالثة وتضم االلتصادٌة المدرسة من تتكون و االجتماعٌة و

   االجتماع  ـــــــ  السٌاسٌة العلوم  ـــــــ االلتصاد

  -: التالٌة األلسام تضم و التجارٌة الدراسات مدرسة و

   التامٌن    ـــــــ  المحاسبة ـــــــ  األعمال إدارة
 إلى المدرستٌن تطوٌر تم م2013 /7/7 بتارٌخ (62) رلم اإلداري المرار على بناءا   و حاجاته و العمل سوق تطور لمواكبة و

 -: منها أهداف جملة لتحمٌك االجتماعٌة و االلتصادٌة الدراسات كلٌة و التجارة كلٌة هما كلٌتٌن

  .الممبولٌن الطالب أعداد زٌادة ظل فً الحالٌة المبانً و المساحة على الضغط تخفٌف و األكادٌمً العمل بٌئة تهٌئة  

   .العالً التعلٌم جودة مطلوبات فٌها تراعً التً األنموذج الكلٌة شروط تحمٌك   

 والطالة المبول فرص زٌادة و المهنٌة، و العلمٌة المسالات فً للتطور مواكبة فرعٌة تخصصات تمدٌم من األلسام تمكٌن

  .العلٌا الدراسات و البكالورٌوس و التمنً الدبلوم مستوٌات على االستٌعابٌة

 والسمنارات الندوات و المؤتمرات مثل التعلٌمٌة للعملٌة المصاحبة النشاطات دعم

 



 األسنان طب كلٌة

  .بالسودان األسنان طب كلٌات وسط والممٌزة الرائدة الكلٌات من

 الصحٌة للعلوم الطبً المجمع مظلة تحت كمدرسه األسنان طب كلٌة نشأة

 وذلن (الطبٌعً والعالج – والتمرٌض – والصٌدلة – الطب) المدارس كبمٌة

 وذلن الطبً، التعلٌم ولجنة السودانً الطبً المجلس توجهات مع تمشٌا  

  .وأكادٌمٌة مهنٌه فوابد من فٌه لما واحده كلٌة فً الطبٌة البرامج بتجمٌع

 العالً التعلٌم لبل من إجازتها تمت ان الى 2004 عام فً كفكره نشأة فمد

 مخطط زٌادة تم .2005 عام لبول دفعه أول لبول تم حٌث ،2005 فى

 الجامعة لمساعده وذلن العام، للمبول فضال   فرصه 25 لعدد الخاص المبول

 والمعدات اإلنشاءات حٌث من الكلٌة متطلبات لتكملة الالزم الدعم توفٌر فً

 100 الى (الموازي) اإلضافً الخاص للمبول السمف رفع تم واآلن .

  .ذلن فً الكبٌر الفصل ألجامعه مدٌر البروفٌسور /للسٌد وكان فرصه،

 تعمل المجتمع تجاه واضحة ورؤٌا أهداف ذو متمٌز منهج بالكلٌة ٌدرس

 مدى على ٌدرس فصل 11 على بالكلٌة المنهج ٌشتمل تنفٌذه، على الكلٌة

 بعمد وذلن المنهج تطوٌر على الكلٌة درجة كما .ونصف أعوام خمس

  .والتطوٌر للتمٌٌم الدورٌة الورش

  



 جامعة الطب بكلٌة األساسٌة العلوم لتدرٌس لألساتذة فضال   وذلن ومتمٌزة عالٌه كفاءة ذات تدرٌس هٌبة بالكلٌة ٌوجد كما 

 كلٌة طالب مع االمتحان نفس ٌتشاركون بل ، المنهج نفس وٌتلغون بطرفهم وٌتدربون الكلٌة طالب ٌدرسون حٌث .النٌلٌن

  .األخرى السودانٌة بالجامعات األسنان كلٌات طالب بمٌة عن ٌمٌزهم مما الطب

 (والجسور والتجان – واألطفال – التحفظً العالج) كشعبة المختلفة األسنان تخصصات فً شعبه 12 عدد بالكلٌة ٌوجد 

 الثابت) الصناعٌة االستعاضة ومعامل العٌادات فً األسنان طب مجال فً ألجهزه احدث على الطالب ٌتدرب .وغٌرها

 .  )منها والمتحرن

 األسنان طب كلٌة لخرٌجً كان ولد .2015دٌسمبر فً  السادسة الدفعة تخرٌج بصدد واآلن دفعات  خمس تخرٌج تم

  .ومهنٌا   أكادٌمٌا   العمل مجال فً جٌده سمه النٌلٌن جامعة

 والزٌارات العالجٌة األٌام كإلامة النٌلٌن جامعة األسنان كلٌة طالب رابطة مظلة تحت مختلفة بنشاطات الكلٌة طالب ٌموم

   .الكلٌة فكرة علٌها لامت التً الرؤٌا لتحمٌك وذلن التثمٌفٌة

 التركٌبات السنٌة المثبتة 

 الدراسات العلٌا 

 اللثة واألنسجة المحٌطة 

 تموٌم األسنان 

 مواد األسنان

 التركٌبات السنٌة المتحركة 

 التمنٌٌن وفنٌٌن المعامل والعٌادات 

 العالج التحفظً 

 أمراض الفم 

 جراحة الفم و الوجه و الفكٌن 



 الطبٌعً العالج كلٌة

 كلٌة إلً ترفٌعها تم ولد, الصحٌة والعلوم لطب كلٌة مظلة تحت 2005 العام فً الطبٌعً العالج كلٌة أنشبت

 ولد, الطبٌعً العالج مجاالت كل فً ٌحصل الذي السرٌع التطور لمواكبة م2013 سبتمبر فً لطبٌعً العالج

 كل فً الموة نمط الضعف مواطن إبراز اجل من الممرحلة اإلستراتٌجٌة الخطط إتباع علً الكلٌة درجت

 متمٌزة خدمات تمدٌم فً ٌنعكس بما الكلٌة أهداف وتحمٌك والتعلم التعلٌم مجال فً الجودة ٌحمك ما المحاور؛

  .للمجتمع

 ولد, م2014 العام فً السودان فً الطبٌعً العالج مجال فً العلٌا للدراسات برنامج أول الكلٌة أنشأت ولد

 . الكلٌة ألسام كأحد م2014 العام فً الصناعٌة األطراف بكالرٌوس برنامج ضم  تم

 لسم المواد العلمٌة األساسٌة 

 لسم المواد العلمٌة األساسٌة 

 (  عالج طبٌعً)لسم النساء والتولٌد

 (عالج طبٌعً)لسم المخ واألعصاب وجراحتها 

 (عالج طبٌعً)لسم العظام وجراحتها 

 (عالج طبٌعً)لسم الطب الباطنً 

 (عالج طبٌعً)لسم الجراحة والحروق 

 (عالج طبٌعً)لسم أمراض األطفال 

 لسم أساسٌات العالج الطبٌعً 

 لسم المواد العلمٌة األساسٌة 



 التمرٌض علوم كلٌة

 الطب لكلٌة تابعة كمدرسة م2002 العام فً تأسٌسها منذ تدرٌجٌة بمراحل  النٌلٌن بجامعة التمرٌض علوم كلٌة  مرت لمد

 لدرجة وطالبة طالب (21 )وعدد البكالرٌوس لدرجة األولى بالفرلة وطالبة طالبا   (26) لبول تم حٌث الصحٌة والعلوم

 الوسٌط والدبلوم البكالورٌوس درجتً حملة من  م 2006 عام  األولً الدفعة تخرٌج من تمكنت ولد .الوسٌط الدبلوم

 .اآلن حتى منتظمة بصورة الدفعات تخرٌج واستمر

 كلٌة إدارة عن منفصلة كلٌة لتصبح المدرسة ترفٌع تم الجامعة مدٌر البروفٌسور السٌد من كرٌمة وبمبادرة 2013 العام فً

 . الطب

 من وذلن السودان فً التمرٌض كلٌات بٌن ومتمٌزة مرمولة مكانة تحتل ان الوجٌزة السنوات هذه خالل فً الكلٌة استطاعت

 .السودان وخارج داخل لخرجٌها الواسعة والخبرة الرفٌع المستوي خالل

 تخصص فً الشرف مرتبة مع البكالرٌوس حملة من دفعة اول الكلٌة خرجت السودان فً تجربة وكأول 2009 العام فً

 .الحرجة الحاالت لمرضً المركزة العناٌة تمرٌض

  ثمانٌة بعد البكالورٌوس درجة تمنح حٌثSystem  Modified Semester المعدل الدراسً الفصل نظام الكلٌة تتبع

 إلً باإلضافة والتخصصٌة العامة بالمستشفٌات عملً تطبٌك تشمل الدراسٌة المدة من %60 حوالً دراسٌة،  فصول

 مجال فً عالٌة تمنٌة كفاءة ذي بخرٌج الطبً المطاع إمداد من مكنها وذلن  المجتمع صحة مجال فً العملً التدرٌب

   .والمتمٌز األصٌل العلمً البحث الى إضافة النتائج وتفسٌر االستنباط على ولدرة الحدٌث التمرٌضً

 البحث طرٌك وعن الممررات طرٌك عن العلٌا للدراسات متمٌزة برامج إنجاز من التمرٌض علوم كلٌة تمكنت وجٌزة فترة فً

    .والدكتوراه الماجستٌر درجتً لنٌل



 العلٌا الدراسات كلٌة

 و العلٌا الدراسات برامج وتمٌٌم وإدارة تنظٌم من مسؤولة كوحدة  1993 عام تأسست العلٌا الدراسات كلٌة

 العلٌا الدراسات كلٌات كبرى من تعد اآلن أنها إال األخرى بالكلٌات ممارنة حدٌثا ولدت أنها من بالرغم

 تمدم  ذلن إلى باإلضافة  .مهرة أساتذة بواسطة نظمت التً المتمٌزة األكادٌمٌة بالبرامج لشهرتها بالسودان

 ةمعمول بأسعار متمٌز تعلٌم العلٌا الدراسات



 العمادات
 المكتبات عمادة

   . 1993 مارس فً الوزراء مجلس لرار بموجب الجامعة سودنه بعد م 1993 عام فً النٌلٌن جامعة مكتبة تأسست

 بانتداب الجامعة مدٌر لام السودنة وبعد 1955 عام فً تأسست التً الخرطوم فرع الماهرة جامعة مكتبة هً نواتها وكانت

 فً المكتبات كانت حٌث . المكتبة وتأهٌل تنظٌم إعادة عملٌة فً للنظر والمعلومات المكتبات مجال  فً المتخصصٌن بعض

   ( Closed system) المغلك بالنظام تعمل  مكتبات أربعة الولت ذلن

 فً بما استثناء دون المجموعات كل على الفنٌة العملٌات كل إجراء غاٌتها طموحة خطة وضع تم 1997 عام نهاٌة وفً 

 رؤوس ولوائم تصنٌف خطط من الفنً العمل أدوات شراء وتم بالمخازن موجودا   كان الذي المصادر من الهائل الكم ذلن

  ) إلى ذلن بعد المكتبات عدد وتضاعف عامٌن خالل  الفنٌة العملٌات إجراء وتم . واالنجلٌزٌة العربٌة باللغتٌن موضوعات

 والمعلومات االتصال وسائل تطور مع ذلن بعد المكتبة وتطورت المغلك النظام عن بدال   المفتوح النظام وأستخدم مكتبة (16

 استخدام على العاملٌن معظم تدرٌب تم كما . المكتبات فً المعلومات نظم باستخدام تهتم إضافٌة ألسام هنان فأصبحت

 عن الباحثٌن خدمة فً تساهم والتً اإللكترونٌة  المكتبة فتح تم أخٌرا   ثم النٌلٌن بجامعة الحاسوب بكلٌة الحاسوب

  عدد بلغ ولد . المتجددة البٌانات ولواعد االنترنت خالل من المعلومات



 الطالب عمادة

 فً الُطالبٌة والمناشط الخدمات تصبح أن إلى وااللتصادٌة واالجتماعٌة والمهنٌة التعلٌمٌة التغٌرات أدت

 على والتغلب الجامعٌة البٌئة مع التكٌف على الُطالب مساعدة تستوجب ُملحة ضرورة العالً التعلٌم مؤسسات

  .الطالب ٌواجهها التً والصعوبات المشكالت

 لُطالبها والصحٌة اآلمنة البٌئة وتوفٌر التعلٌمٌة العملٌة الستكمال األساسٌة الركٌزة تمثل الطالب شؤون عمادة

 .واجتماعٌا وتربوٌا   علمٌا   المصوى واالستفادة الطالب تجاه بمسؤولٌتها وتضطلع

 تنمٌة خالل من تستهدف التً الُطالبٌة واألنشطة البرامج على واإلشراف بالتخطٌط الطالب شؤون عمادة تموم

 والسلوكٌة والثمافٌة االجتماعٌة وحاجاته وهواٌاته رغباته لممارسة له الفرص وتهٌئة الطالب شخصٌة وصمل

 والتربوٌة، األكادٌمٌة االحتٌاجات بٌن والتوازن الطمأنٌنة وتحمٌك .إلشباعها والعمل المختلفة المجاالت فً

 المختلفة األكادٌمٌة المخرجات من لالستفادة النٌلٌن بجامعة الطالب شؤون عمادة تطلع الدور لهذا وتعزٌزا  

 العمل كفاءة لرفع الطالب شؤون عمادة تسعى وبهذا .الُطالبٌة األنشطة مجاالت فً المهنً التطور مع تسابم ا  

 ومشروعاتها وبرامجها السامٌة وأهدافها ورسالتها برؤٌتها للتجاوب الطالبً الحس ورفع والمنشطً اإلداري

 . ةالطموح



 العلمً لبحثا

 ، احمد األمٌن دمحم بروفسٌر لٌادة تحت 2007 عام فً النٌلٌن بجامعة العلمً البحث عمادة تأسست

 والبحوث بالدراسات المٌام إلى باإلضافة بالجامعة؛ وتنظٌمه العلمً البحث لتشجٌع الحالً، الجامعة مدٌر

 متمٌزة عدٌدة نشاطات العمادة طورت ولمد .ودولٌا   وإللٌمٌا   محلٌا   والحكومً، العام المطاع لصالح

 :خالل من بالجامعة العلمً البحث تموٌة بغرض

 

تحكٌم الكتب 
العلمٌة 
 والتدرٌسٌة

تشجٌع النشر 
   العلمً

تمدٌم حوافز 
للمشاركة فً 
المؤتمرات 
 والسمنارات 

        تنفٌذ الدراسات

تموٌل البحث 
 العلمً 



 عمادة البٌئة

   .م2015ٌولٌو  21الموافك هـ 1436وال ـش 5بتارٌخ ،  م2015عام ــلل( 167)بمرار إداري رلم ئة ــــمادة البٌـــعأُنشئت 

عمادة البٌئة عمادة محورٌة تعمل على التطوٌر الشامل للبٌئة المادٌة والمعنوٌة من خالل رؤٌة ورسالة وأهداف تتوافك مع 

  .لجامعة النٌلٌنلكلٌة ا الرؤٌة 

نعمل معا  )لذلن أضحى شعارها ،  فٌهاتعتمد عمادة البٌئة فً تنفٌذ برامجها على العمل الجماعً، فكل منسوبً الجامعة أعضاء 

 (.  من أجل جامعة رائدة

 محور العاللات اإلنسانٌة 

 المحور األكادٌمً 

 المحور اإلداري والمهنً 

محور البنً التحتٌة المادٌة 
 والمعنوٌة 

  محور العاللات الخارجٌة 
 

 للعاللات المنظمة واللوائح الموانٌن وتحدٌث مراجعة وٌشمل

 الهٌاكل للمستجدات مواكبتها ومدي الجامعة داخل اإلنسانٌة

 علً لدرتها ومدى والمراكز واإلدارات والعادات بالكلٌات اإلدارٌة

 الوظٌفً الوصف وتحدٌد معرفة جانب الى العمل وتسهٌل تفصٌل

 من بمدر وتمتعه االختصاصات تعارض منع  على لدرته ومدى

 تنوعهم اختالف على الطالب بٌن االٌجابٌة العاللات تنمٌة المرونة

   والسٌاسً الثمافً

 توفٌر على ٌساعد بما والطالب التدرٌس هٌئة بٌن العاللات تنمٌة

 األكادٌمً المستوى رفع الى ٌؤدى بما المتبادل االحترام

   ومخرجاته

   والموظفٌن التدرٌس هٌئة بٌن العاللات تنمٌة

   والطالب الموظفٌن بٌن العاللات تنمٌة

  : تتمثل خطة عمادة البٌئة فً خمسة محاور هً



ة 
ار
الد
 ا
س
جل
 م

 رئٌس المجلس     
 مدٌر الجامعة

 وكٌل الجامعة    
 نائب المدٌر

 وكٌل الجامعة هو ممرر المجلس
 أمٌن الشؤون العلمٌة   

 عمٌد المكتبات
 عمٌد الطالب    
 ثالثة من العاملٌن

 ممثلٌن إلتحاد الطالب   
 ستة من أعضاء هٌئة التدرٌس

 ثالثة من عمداء كلٌات
 واحد وعشرٌن عضوا  من خارج الجامعة



 :مجلس األساتذة 

 :ٌتكون مجلس األساتذة من 

 مدٌر الجامعة                رئٌسا  

 أمٌن الشؤون العلمً         ممررا  

 نائب المدٌر                 عضوا  

 وكٌل الجامعة               عضوا  

 عمداء الكلٌات              أعضاء

 أمناء األمانات              أعضاء

 مدٌرو المعاهد              أعضاء

 مدٌرو المراكز              أعضاء

 رؤساء األلسام             أعضاء

 أعضاء(     درجة أستاذ)أعضاء هٌئة التدرٌس 

 ممثلٌن للطالب           عضوٌن



 لجنة الشؤون التنفٌذٌة والمالٌة 

لجنة الشؤون 
التنفٌذٌة 
 والمالٌة 

رئٌس مجلس 
اإلدارة      

 رئٌسا  

مدٌر الجامعة            
 عضوا  

وكٌل الجامعة            
 عضوا  

أربعة من 
المجلس أعضاء 
 من داخل الجامعة

خمسة أعضاء 
من خارج 
 الجامعة

المدٌر المالً            
 عضوا  

نائب مدٌر 
الجامعة       

 عضوا  

 مهام لجنة الشؤون التنفٌذٌة والمالٌة 

 إعداد ممترحات مٌزانٌة الجامعة السنوٌة 1.

تمدٌم ممترحات المٌزانٌة لمجلس الجامعة 2.

 المجالس األخرى .

 :تضم فً عضوٌتها 

 .الوكٌلمجلس 1.

 .العلمٌةمجلس الشؤون 2.

 .الطالبمجلس عمادة شؤون 3.

 .الكلٌاتمجالس 4.

 .البحثٌةمجالس المعاهد 5.

 .المراكز البحثٌة  مجالس6.



 إدارات الجامعة

إدارة التأمٌن 
 الصحً

إدارة الشؤون 
 الهندسٌة

إدارة الشؤون 
 المالٌة

إدارة تنمٌة 
 الموارد البشرٌة

 إدارة الخدمات
إدارة الشؤون 

 المانونٌة
إدارة العاللات 

 العامة 

إدارة تمانة 
المعلومات 
 واالتصاالت

 إدارة الجودة
إدارة الشؤون 
 الجهادٌة  

 سإدارة الحر
 الجامعً

 إدارة المطبعة

 إدارة المشروعات
إدارة التعلٌم لبل 

 الجامعة
إدارة العاللات 

 الثمافٌة
 إدارة االستثمار



 :المراكز البحثٌة 

 :ٌوجد بالجامعة عدد من المراكز البحثٌة المتخصصة والمعاهد هً 

 وٌضم: معهد النٌلٌن لألبحاث العلوم الطبٌة: أوال  

 .مركز المالرٌا 1.

 .مركز ضغط الدم 2.

 .مركز أبحاث الجهاز الهضمً 3.

 .مركز تنمٌة المدرات البحثٌة 4.

 .مركز مرض األكٌاس العدارٌة 5.

 ( .الحمى ألنزفٌه ، الحمى المالطٌة ، أخرى)مركز األمراض المشتركة بٌن اإلنسان والحٌوان 6.

 .مركز األمراض المكتسبة بالمستشفٌات 7.

 (    الخ... المنملٌز ، العردٌب ، الصمغ العربً )مركز النباتات الطبٌة السودانٌة 8.

 .    مركز أبحاث الفشل الكلوي والدٌلٌز9.

 .مركز أبحاث الطب الشرعً وزراعة األعضاء : ثانٌـــا  

 .مركز تعلٌم اللغات : ثالثـــا  

 :معهد النٌلٌن ألبحاث التعلٌم ما لبل الجامعً وٌضم : ـــا  رابع

 مركز ألبحاث وتطوٌر المناهج التعلٌمٌة  -1

 (  الكالكلة ، األزهري ، الحاج ٌوسف)سبعة مدارس أساس وثانوي متمٌزة  -2



معهد النٌلٌن ألبحاث العلوم الهندسٌة : ــا  خامس

 :والتمنٌة والحاسوب وٌضم

 .مركز أبحاث مجتمع المعرفة االلكترونً 1.

الطالة الشمسٌة )مركز تجدٌد الطالة والتغٌر المناخً 2.

 ( .والهوابٌة

 .مركز أبحاث تعدٌن الذهب 3.

 .مركز أبحاث المٌاه 4.

 .مركز أبحاث الطالب الزراعً المنتج 5.

 .مركز أبحاث علوم العارض للتنمٌة المستدامة 6.

 .مركز أبحاث التمانة الحٌوٌة 7.

معهد النٌلٌن للدراسات اإلنسانٌة وااللتصادٌة : ــا  سادس

 :والمانونٌة وٌضم 

 مركز دراسات حوض النٌل1.

 .مركز حوار الحضارات 2.

 .مركز أبحاث الجرٌمة 3.

 .مركز أبحاث المانون التجاري 4.

 .مركز أبحاث العنف والتطرف 5.

 .مركز أبحاث المانون ومكافحة الفساد 6.

 .مركز دراسات المجتمع المفتوح 7.

 .مركز علوم المستمبل والدراسات اإلستراتٌجٌة 8.

 .مركز إدارة السٌاحة العامة والتنمٌة المستدامة 9.



 تكرٌم العلماء والمفكرٌن 
 





 المؤتمرات واللماءات التفاكرٌة 
 



 أنشطة الطالب 
 


